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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għażla u l-
awtorizzazzjoni ta' sistemi li jipprovdu servizzi mobbli permezz tas-satellita (MSS) 
(COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2007)0480),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0257/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A6-0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Artikolu 1, paragrafu 1

1. L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinħoloq proċedura Komunitarja għall-
għażla komuni ta' l-operaturi ta' sistemi 
mobbli permezz tas-satellita kif ukoll li 
jistipula dispożizzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni kkoordinata mill-Istati 
Membri ta' l-operaturi magħżula biex 
jużaw l-ispektrum tar-radju għat-tħaddim 
ta' sistemi mobbli permezz tas-satellita, 
sabiex jitħaffef l-iżvilupp ta' suq intern 
kompetittiv għas-servizzi mobbli permezz 

1. L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinħoloq proċedura Komunitarja għall-
għażla komuni ta' l-operaturi ta' sistemi 
mobbli permezz tas-satellita kif ukoll li 
jistipula dispożizzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni kkoordinata mill-Istati 
Membri ta' l-operaturi magħżula biex 
jużaw l-ispektrum tar-radju għat-tħaddim 
ta' sistemi mobbli permezz tas-satellita, 
sabiex jitħaffef l-iżvilupp ta' suq intern 
kompetittiv għas-servizzi mobbli permezz 
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tas-satellita fil-Komunità. tas-satellita fil-Komunità kollha kemm hi.

Ġustifikazzjoni

In-natura pan-Ewropea tas-servizzi mobbli permezz tas-satelliti proposti għandha tiġi 
enfasizzata.

Emenda 2
Artikolu 3, paragrafu 3, subparagrafu 1, parti introduttorja

3. Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi, 
skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 10(2):

3. Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi, 
skond il-proċedura regulatorja bi skrutinju
msemmija fl-Artikolu 10(3a):

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri li għandhom l-għan li jiddefinixxu r-rekwiżiti jew il-kundizzjonijiet tal-proċedura ta' 
għażla kumparattiva huma miżuri quasi-leġiżlattivi. Dawn il-miżuri għandhom kamp ta’ 
applikazzjoni ġenerali bil-għan li jemendaw l-elementi non-essenzjali ta’ l-istrument bażiku 
billi jissupplimentawh biż-żieda ta’ elementi ġodda mhux essenzjali, u għaldaqstant għandu 
jiġi adottat skond il-proċedura regulatorja bi skrutinju bi tnaqqis ta’ l-iskadenzi għal xahar 
għal raġunijiet ta' effiċjenza.

Emenda 3
Artikolu 3, paragrafu 3, punt (a)

(a) il-meded ta' frekwenza; (a) is-sotto-meded ta’ frekwenza fil-medda 
ta’ frekwenza 2 GHz;

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu żgurati benefiċċji kompetittivi u għall-konsumatur, jeħtieġ li jiġi evitat li s-suq ikun 
iddominat.

Emenda 4
Artikolu 3, paragrafu 3, punt (b)

(b) l-ammont ta' spektrum li għandu jiġi 
allokat lill-applikanti li jintgħażlu;

(b) l-ammont ta' spektrum li għandu jiġi 
allokat lill-applikanti li jintgħażlu, li 
m’għandux ikun ta’ aktar minn 15-il 
MHz mid-dinja lejn l-ispazju u 15-il MHz 
mill-ispazju lejn id-dinja allokati lil 
kwalunkwe applikant wieħed;
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Ġustifikazzjoni

Biex jiġu żgurati benefiċċji kompetittivi u għall-konsumatur, jeħtieġ li jiġi evitat li s-suq ikun 
iddominat.

Emenda 5
Artikolu 5, paragrafu 1

1. Fi żmien 40 jum tax-xogħol mill-
pubblikazzjoni tal-lista ta' l-applikanti 
ammissibbli, il-Kummissjoni għandha 
teżamina u tiddeċiedi jekk l-applikanti 
jkunux urew il-livell meħtieġ ta' żvilupp 
tekniku u kummerċjali tas-sistemi mobbli 
permezz tas-satellita rispettivi tagħhom. 
Din id-deċiżjoni għandha tkun ibbażata 
fuq jekk intlaħqux għadd ta' stadji 
meħtieġa li huma elenkati fl-Anness ta' din 
id-Deċiżjoni. Dawn l-istadji għandhom 
jiġu ddefiniti aktar fid-dettall mill-
Kummissjoni skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 10(2). Matul din il-
fażi ta' l-għażla, għandhom jitqiesu l-
kredibbiltà u l-vijabbiltà tas-sistemi mobbli 
permezz tas-satellita proposti.

1. Fi żmien 40 jum tax-xogħol mill-
pubblikazzjoni tal-lista ta' l-applikanti 
ammissibbli, il-Kummissjoni għandha 
teżamina u tiddeċiedi jekk l-applikanti 
jkunux urew il-livell meħtieġ ta' żvilupp 
tekniku u kummerċjali tas-sistemi mobbli 
permezz tas-satellita rispettivi tagħhom. 
Din id-deċiżjoni għandha tiġi determinata 
skond jekk ikunux ġew issodisfati l-
ħtiġijiet minimi stipulati f’paragrafu 1a u 
t-twettiq ta’ l-istadji wieħed sa ħamsa 
stipulati fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.
Matul din il-fażi ta' l-għażla, għandhom 
jitqiesu l-kredibbiltà u l-vijabbiltà tas-
sistemi mobbli permezz tas-satellita 
proposti.

Ġustifikazzjoni

Il-benefiċċji kompetittivi u għall-konsumatur, il-kopertura pan-Ewropea u s-servizzi ta’ 
interess pubbliku kollha huma objettivi ewlenin tad-Deċiżjoni.  Għaldaqstant dawn jeħtieġ 
jiġu inklużi mal-kriterji ta’ l-ewwel fażi tas-selezzjoni, sabiex ikun żgurat li jkunu ġew 
issodisfati anke fl-assenza ta' kwalunkwe tieni fażi ta' l-għażla.   Id-definizzjoni tal-ħames 
stadji meħtieġa għall-ewwel fażi ta’ selezzjoni ttejjeb iċ-ċarezza u ċ-ċertezza.  Perjodu ta’ 
tkomplija naqra itwal għat-tielet stadju hu fl-interess ta' l-innovazzjoni.

Emenda 6
Artikolu 5, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. L-applikanti għandhom jissodisfaw ir-
rekwiżiti minimi li ġejjin:
(a) il-benefiċċji li joffru għall-
kompetittività u għall-konsumaturi;
Is-sistema proposta tipprovdi mill-inqas 
tnejn minn dawn li ġejjin: multimidja u 
servizzi tad-dejta f’direzzjoni waħda; 
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servizzi tad-dejta interattivi bażiċi tal-vuċi 
u mhux veloċi; servizzi tad-dejta u tal-
multimidja li jkunu f’żewġ direzzjonijiet 
(interattivi) u veloċi;
(b) kopertura ġeografika pan-Ewropea; 
Is-sistema proposta tipprovdi kopertura 
f’mill-inqas 70% ta’ l-erja totali ta’ l-art 
ta’ l-Istati Membri li jkunu jagħmlu parti 
mill-Ewropa fi żmien il-bidu tas-servizz;
(d) għanijiet tal-politika pubblika:
Is-sistema proposta tkun tinkludi l-
provvista ta’ wieħed jew aktar servizzi 
vitali ta’ interess pubbliku (bħall-
protezzjoni pubblika, l-għajnuna ta’ 
emerġenza f’każ ta’ diżastru) li 
jikkontribwixxu għall-ħarsien tas-saħħa, 
tas-sikurezza jew tas-sigurtà taċ-ċittadini 
ta’ l-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-benefiċċji kompetittivi u għall-konsumatur, il-kopertura pan-Ewropea u s-servizzi ta’ 
interess pubbliku kollha huma objettivi ewlenin tad-Deċiżjoni.  Għaldaqstant dawn jeħtieġ 
jiġu inklużi mal-kriterji ta’ l-ewwel fażi tas-selezzjoni, sabiex ikun żgurat li jkunu ġew 
issodisfati anke fl-assenza ta' kwalunkwe tieni fażi ta' l-għażla. 

Emenda 7
Artikolu 6, paragrafu 1, parti introduttorja

1. Jekk id-domanda totali għall-ispektrum 
tar-radju mitlub mill-applikanti eliġibbli 
indikat fl-ewwel fażi ta' l-għażla tkun akbar 
mill-ammont ta' spektrum tar-radju 
disponibbli, kif identifikat mill-
Artikolu 3(3), il-Kummissjoni għandha 
tagħżel l-applikanti eliġibbli skond dawn 
il-kriterji:

1. Jekk id-domanda totali għall-ispektrum 
tar-radju mitlub mill-applikanti eliġibbli 
indikat fl-ewwel fażi ta' l-għażla tkun akbar 
mill-ammont ta' spektrum tar-radju 
disponibbli, kif identifikat mill-
Artikolu 3(3), il-Kummissjoni għandha 
tagħżel l-applikanti eliġibbli skond dawn 
il-kriterji peżati (wieghted):

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji għandhom ikunu peżati skond l-importanza relattiva tagħhom.

Emenda 8
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Artikolu 6, paragrafu 1, punt (a)

(a) il-benefiċċji li joffru għall-
kompetittività u għall-konsumaturi;

(a) il-benefiċċji li joffru għall-
kompetittività u għall-konsumaturi 
(peżatura (weighting) ta’ 20%):
Dan il-kriterju jirrigwarda l-benefiċċji 
għall-konsumatur u għall-kompetittività li 
tipprovdi s-sistema proposta mill-
applikant. Dan il-kriterju jikkonsisti 
f’żewġ sotto-kriterji:
- l-għadd ta’ utenti finali u l-firxa ta’ 
servizzi provduti;
- id-data tal-bidu tas-servizzi 
kummerċjali;

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda tispeċifika l-kriterju.

Emenda 9
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (b)

(b) l-effiċjenza ta' l-ispektrum; (b) l-effiċjenza ta' l-ispektrum (peżatura ta’ 
20%):
Il-kriterju jirrigwarda l-effiċjenza ta’ l-
ispektrum tas-sistema proposta mill-
applikant. Il-kriterju jikkonsisti f’żewġ 
sotto-kriterji:
- l-ammont totali ta’ spektrum meħtieġ;
- il-kapaċità tad-dejta stream;

Ġustifikazzjoni

Speċifikazzjoni tal-kriterju.

Emenda 10
Artikolu 6 paragrafu 1, ittra (c)

(c) il-kopertura ġeografika pan-Ewropea; (b) kopertura ġeografika pan-Ewropea 
(peżatura ta’ 40%):
Il-kriterju jirrigwarda l-erja ġeografika li 
jiġu provduti lilha servizzi permezz tas-
sistema proposta mill-applikant. Il-
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kriterju jikkonsisti f’żewġ sotto-kriterji:
- l-għadd ta’ l-Istati Membri li fihom 50% 
tal-popolazzjoni tkun fl-erja li fiha jiġu 
provduti s-servizzi;
- il-grad ta’ kopertura ġeografika (degree 
of geographical coverage - DGC ) ta' l-
erja totali ta’ l-art ta’ l-Istati Membri li 
jinsabu fl-Ewropa fil-ħin ta’ meta jibdew 
is-servizzi, meta l-limitu massimu huwa 
80% DGC;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tispeċifika l-kriterju.

Emenda 11
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (d)

(d) l-għanijiet tal-politika pubblika. (d) l-għanijiet tal-politika pubblika (20%):

Dan il-kriterju jirrigwarda l-grad ta’ 
kontribut li tagħti s-sistema proposta mill-
applikant għall-kisba ta’ ċerti objettivi tal-
politika pubblika li ma jkunux indirizzati 
mill-kriterji stipulati fil-punti (a) sa (c). Il-
kriterju jikkonsisti f’żewġ sotto-kriterji:
- il-provvista ta’ servizzi vitali ta’ interess 
pubbliku (bħall-protezzjoni pubblika u l-
għajnuna ta’ emerġenza f’każ ta’ 
diżastru) li jikkontribwixxu għall-ħarsien 
tas-saħħa, tas-sikurezza jew tas-sigurtà 
taċ-ċittadini ta’ l-Unjoni;
- l-integrità u s-sigurtà tas-sistema.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tispeċifika l-kriterju.

Emenda 12
Artikolu 6, paragrafu 2

2. Ir-rekwiżiti ddettaljati għal kull kriterju 
ta' għażla għandhom jiġu ddefiniti mill-
Kummissjoni skond il-proċedura 

2. Aktar dettalji dwar kull kriterju ta' 
għażla għandhom jiġu ddefiniti mill-
Kummissjoni skond il-proċedura 
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msemmija fl-Artikolu 10(2). Matul din il-
fażi ta' l-għażla, għandhom jitqiesu l-
kredibbiltà u l-vijabbiltà tas-sistemi mobbli 
permezz tas-satellita proposti.

regulatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 10(3a). Matul din il-fażi ta' l-
għażla, għandhom jitqiesu l-kredibbiltà u l-
vijabbiltà tas-sistemi mobbli permezz tas-
satellita proposti.

Ġustifikazzjoni

Komitoloġija bħall-emenda ta’ Artikolu 3, paragrafu 3, l-ewwel sottoparagrafu.

Emenda 13
Artikolu 7, paragrafu 2, punt (b)

(b) l-applikanti għandhom jilħqu l-istadji 
meħtieġa minnhom u indikati fl-Anness ta' 
din id-Deċiżjoni sad-dati ta' skadenza 
definiti mill-Kummissjoni skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 10(2);

(b) l-applikanti għandhom jilħqu l-istadji 
sitta sa disgħa stipulati fl-Anness ta' din 
id-Deċiżjoni fi żmien 22 xahar mid-
deċiżjoni dwar l-għażla ta’ l-applikanti;

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda tispeċifika skadenza għall-ikkompletar tad-disa’ stadji kollha biex iżżid iċ-
ċarezza u ċ-ċertezza.

Emenda 14
Artikolu 7 paragrafu 2, ittra (c)

(c) l-applikanti magħżula skond l-
Artikolu 5(2) għandhom jissodisfaw ir-
rekwiżiti minimi relatati mal-vantaġġi li 
joffru għall-kompetittività u l-benefiċċji 
għall-konsumaturi, l-effiċjenza ta' l-
ispektrum, il-kopertura pan-Ewropea, u l-
għanijiet ta' interess ġenerali kif definiti 
aktar fid-detall mill-Kummissjoni skond 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 10(2);

(c) l-applikanti magħżula skond l-Artikolu 
5(2) għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti 
minimi stipulati f’Artikolu 5(1a).

Ġustifikazzjoni

Emenda 15
Artikolu 7, paragrafu 2, punt (c a) (ġdid)

(ca) l-applikanti għandhom jonoraw 
kwalunkwe impenn meħud fl-
applikazzjonijiet tagħhom jew waqt il-
proċedura ta’ għażla komparattiva, 
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irrispettivament minn jekk id-domanda 
kollha għall-ispektrum tar-radju tkun 
ikbar mill-ammont disponibbli;

Ġustifikazzjoni

L-applikanti li jirnexxu fl-ewwel fażi ta’ l-għażla jridu jintrabtu ma’ l-impenji offruti f’din il-
fażi.

Emenda 16
Artikolu 7, paragrafu 2, punt (e)

(e) l-applikanti għandhom jirrispettaw 
kwalunkwe impenn li jkunu daħlu għalih 
fiż-żmien tal-proċedura ta' l-għażla 
komparattiva;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan il-punt ġie kopert permezz ta’ l-emenda għal artikolu 7, paragrafu 2, punt ca) (ġdid).

Emenda 17
Artikolu 7 paragrafu 2, punt (f)

(f) id-drittijiet għall-użu u l-
awtorizzazzjonijiet għandhom jingħataw 
għal tul ta' żmien definit mill-
Kummissjoni skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 10(2).

(f) id-drittijiet għall-użu u l-
awtorizzazzjonijiet għandhom jingħataw 
għal perjodu ta’ ħmistax-il sena.

Ġustifikazzjoni

Dan il-punt jispeċifika t-tul ta’ żmien ta’ l-awtorizzazzjoni u b’hekk itejjeb iċ-ċarezza u ċ-
ċertezza.

Emenda 18
Artikolu 7, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. L-Istati Membri li fl-1 ta’ Jannar 
2015, ikun għadhom barra mill-erja ta’ 
servizzi bis-satellita  ta’ applikant 
magħżul ikunu jistgħu jagħtu s-sotto-
medda ta’ frekwenza speċifika allokata lil 
dak l-applikant lil fornitur ieħor ta' 
servizzi mobbli permezz tas-satelliti 
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stabbilit fl-Unjoni jew barra minnha, jew 
lil operatur ta’ sistemi oħra. Meta jagħmel 
dan, dan l-Istat Membru m’għandux 
jikkawża interferenza mas-sistemi 
awtorizzati ta’ servizzi mobbli permezz tas-
satelliti, u l-operatur li jissostitwixxi 
m’għandux jitlob għal ħarsien minn 
interferenza kkawżata minnhom.

Ġustifikazzjoni

L-ispektrum huwa riżors skars, u għaldaqstant għandu jiġi allokat fuq bażi ta’ “jew tużah jew 
titilfu”.

Emenda 19
Artikolu 8, paragrafu 3, punt (d)

(d) id-drittijiet għall-użu u l-
awtorizzazzjonijiet għandhom jingħataw 
għal tul ta' żmien definit mill-
Kummissjoni skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 10(2).

(d) id-drittijiet għall-użu u l-
awtorizzazzjonijiet għandhom jingħataw 
għal perjodu ta' żmien li ma jtulx aktar 
minn l-iskadenza ta’ l-awtorizzazzjoni tas-
sistema mobbli permezz tas-satelliti 
assoċjata. 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tispeċifika t-tul ta’ żmien ta’ l-awtorizzazzjoni u b’hekk iżżid iċ-ċarezza u ċ-
ċertezza. 

Emenda 20
Artikolu 9, paragrafu 3

3. Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi, 
skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu
10(2), kwalunkwe metodi ta' proċedura 
kkoordinati xierqa għall-monitoraġġ u/jew 
ta' infurzar, inkluż is-sospensjoni jew 
revoka kkoordinata ta' awtorizzazzjonijiet, 
b'mod partikolari fil-każijiet ta' ksur tal-
kundizzjonijiet komuni previsti fl-Artikolu 
7(2).

3. Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi, 
skond il-proċedura regulatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 10(3a), kwalunkwe 
metodi ta' proċedura kkoordinati xierqa 
għall-monitoraġġ u/jew ta' infurzar, inkluż 
is-sospensjoni jew revoka kkoordinata ta' 
awtorizzazzjonijiet, b'mod partikolari fil-
każijiet ta' ksur tal-kundizzjonijiet komuni 
previsti fl-Artikolu 7(2).

Ġustifikazzjoni

Komitoloġija bħal fil-każ ta’ Emenda 2.
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Emenda 21
Artikolu 10, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikolu 5a minn (1) sa (4) u (5)(b), u l-
Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, 
wara li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 8 tagħha.
Il-limiti ta' żmien ipprovduti fl-Artikolu 
5a(3)(c), (4)(b) u (4)(e) tad-Deċiżjoni 1999 
468/KE għandhom jiġu ffissati għal 
xahar.

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura regulatorja bi skrutinju għandha tiġi segwita għall-adozzjoni ta’ miżuri b’kamp 
ta’ applikazzjoni ġenerali li għandhom l-għan li jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ l-
istrument bażiku billi jżidu miegħu elementi ġodda mhux essenzjali.  L-iskrutinju għandu 
jiqsar għal xahar għal raġunijiet ta’ effiċjenza.

Emenda 22
Anness, punt 1

1. Is-sottomissjoni ta' talba għall-
koordinazzjoni lill-Unjoni Internazzjonali 
tat-Telekomunikazzjoni (ITU)

1. Is-sottomissjoni ta' talba għall-
koordinazzjoni lill-Unjoni Internazzjonali 
tat-Telekomunikazzjoni (ITU)

L-applikant għandu jipprovdi evidenza 
ċara li l-amministrazzjoni responsabbli 
għal sistema ta’ MSS tkun ippreżentat it-
tagħrif relevanti ta’ Regolamenti tar-
Radju (Radio Regulations - RR) ta' l-ITU,  
Anness 4.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tispeċifika l-istadju.

Emenda 23
Anness, punt 2

2. Il-manifattura tas-satellita 2. Il-manifattura tas-satelliti



PR\704255MT.doc 15/20 PE398.276v02-00

MT

L-applikant għandu jipprovdi evidenza 
ċara ta’ ftehim li jorbot dwar il-
manifattura tas-satelliti tiegħu. Id-
dokument għandu jidentifika l-istadji tal-
bini li jwasslu għat-tlestija tal-manifattura 
tas-satelliti meħtieġa għall-provvista tas-
servizz kummerċjali. Id-dokument għandu 
jiġi ffirmat mill-applikant u mill-
kumpanija li timmanifattura s-satelliti.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tispeċifika l-istadju.

Emenda 24
Anness, punt 3

3. It-tlestija ta' l-Eżaminazzjoni Kritika tad-
Disinn

5. It-tlestija ta' l-Eżaminazzjoni Kritika tad-
Disinn

L-Eżaminazzjoni Kritika tad-Disinn hi l-
fażi fil-proċess ta’ l-implimentazzjoni ta’ 
vetturi spazjali li fiha tispiċċa l-fażi tad-
disinn u ta’ l-iżvilupp, u tibda l-fażi tal-
manifattura.
L-applikant għandu jipprovdi evidenza 
ċara tat-tlestija, sa mhux aktar tard minn 
tliet xhur wara s-sottomissjoni ta’ l-
applikazzjoni, ta’ l-Eżaminazzjoni Kritika 
tad-Disinn skond l-istadji tal-kostruzzjoni 
indikati fil-ftehim dwar il-manifattura tas-
satelliti.  Id-dokument relevanti għandu 
jiġi ffirmat mill-kumpanija li 
timmanifattura s-satelliti, u għandu 
jindika d-data tat-tlestija ta’ l-
Eżaminazzjoni Kritika tad-Disinn.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tispeċifika l-istadju.

Emenda 25
Anness, punt 4

4. Il-ftehim dwar it-tnedija tas-satellita 3. Il-ftehim dwar it-tnedija tas-satelliti
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L-applikant għandu jipprovdi evidenza 
ċara ta’ ftehim li jorbot li jniedi n-numru 
minimu ta’ satelliti meħtieġ sabiex 
jipprovdi servizz kontinwu fit-territorji ta’ 
l-Istati Membri ta’ l-UE.  Id-dokument 
għandu jagħti d-dati tat-tnedija u s-
servizzi tat-tnedija, kif ukoll it-termini u l-
kundizzjonijiet kuntrattwali relatati ma’ 
indennizz.  Id-dokument għandu jiġi 
ffirmat mill-applikant u mill-kumpanija li 
tniedi s-satelliti.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tispeċifika l-istadju.

Emenda 26
Anness, punt 5

5. Stazzjonijiet Gateway terrestri 4. Stazzjonijiet Gateway terrestri

L-applikant għandu jipprovdi evidenza 
ċara ta’ ftehim li jorbot dwar il-
kostruzzjoni u dwar l-istallazzjoni ta' 
Stazzjonijiet Gateway Terrestri li jkun se 
jintużaw biex jipprovdu MSS fi ħdan it-
territorji ta' l-Istati Membri ta' l-UE.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tispeċifika l-istadju.

Emenda 27
Anness, punt 6

6. It-tlaqqigħ ta' satelliti 6. It-tlaqqigħ ta' satelliti

It-tlaqqigħ hi l-fażi fil-proċess ta’ l-
implimentazzjoni ta’ vetturi spazjali li fiha 
l-Modulu tal-Komunikazzjoni (CM) jiġi 
integrat mal-Modulu tas-Servizz (SM).
L-applikant għandu jipprovdi evidenza 
ċara li l-Eżaminazzjoni ta’ l-Istat ta’ 
Tħejjija għall-Ittestjar (Test Readiness 
Review) għal tlaqqigħ ta’ SM/CM ikun 
sar skond l-istadji tal-kostruzzjoni indikati 
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fil-ftehim tal-manifattura tas-satelliti. 

 Id-dokument relevanti għandu jiġi 
ffirmat mill-kumpanija li timmanifattura 
s-satelliti, u għandu jindika d-data tat-
tlestija tat-tlaqqigħ tas-satelliti.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tispeċifika l-istadju.

Emenda 28
Anness, punt 7

7. It-tnedija tas-satelliti 7. It-tnedija tas-satelliti

L-applikant għandu jipprovdi evidenza 
ċara tat-tnedija b’suċċess u l-użu fl-orbita 
tan-numru ta’ satelliti meħtieġa għall-
provvista tas-servizz fit-territorji ta’ l-
Istati Membri ta’ l-UE. 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tispeċifika l-istadju.

Emenda 29
Anness, punt 8

8. Il-koordinazzjoni tal-frekwenzi 8. Il-koordinazzjoni tal-frekwenzi

L-applikant għandu jipprovdi evidenza 
ċara relatata mal-koordinazzjoni 
b’suċċess tal-frekwenzi tas-sistema fir-
rigward ta’ sistemi oħra ta’ MSS, skond 
id-dispożizzjonijiet relevanti tar-
Regolamenti dwar ir-Radju. Madankollu, 
sistema li turi li hija konformi ma’ l-
istadjikollha bejn 1 u 7 ma tkunx 
obbligata turi f’din il-fażi t-tlestija ta’ 
koordinazzjoni b’suċċess tal-frekwenzi 
ma’ dawk is-sistemi mobbli permezz tas-
satelliti li jonqsu milli jikkonformaw 
b’mod xieraq u raġonevoli ma’ l-istadji 1 
sa 7.



PE398.276v02-00 18/20 PR\704255MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tispeċifika l-istadju.

Emenda 30
Anness, punt 9

9. Il-forniment ta' servizzi permezz tas-
satellita fit-territorji ta' Stati Membri ta' l-
UE

9. Il-forniment ta' servizzi permezz tas-
satellita fit-territorji ta' Stati Membri ta' l-
UE

L-applikant għandu jipprovdi evidenza 
ċara li hu jkun qiegħed b’mod effettiv 
jipprovdi s-servizzi mobbli kummerċjali 
permezz tas-satelliti fit-territorji ta’ l-Istati 
Membri ta’ l-UE billi juża n-numru ta’ 
satelliti li hu jkun identifika qabel fi 
stadju 3.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tispeċifika l-istadju.
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NOTA SPJEGATTIVA

Is-servizzi mobbli permezz tas-satelliti (MSS) jipprovdu telekomunikazzjoni bejn l-
istazzjonijiet spazjali (satelliti) u stazzjonijiet mobbli terrestri, jew b’mod dirett jew inkella 
permezz ta’ komponenti terrestri kumplimentari (complementary ground components - CGC) 
fissi. L-MSS ilhom jeżistu sa mis-snin sebgħin għall-komunikazzjoni għall-emerġenzi, għal 
sitwazzjonijiet ta’ periklu u għas-sikurezza, b’mod speċjali għall-bastimenti u għall-inġenji ta’ 
l-ajru, minħabba li fil-baħar u fl-ajru, huwa faċli li tiġi ffissata pożizzjoni minn fejn l-
istazzjonijiet ikunu jistgħu jikkomunikaw lil xulxin. L-ewwel tipi ta’ MSS kienu limitati għal 
komunikazzjonijiet b’veloċità baxxa tal-vuċi, tal-fax u tad-dejta, iżda f’dawn l-aħħar għaxar 
snin il-ħiliet u l-kapaċitajiet tas-sistemi kibru u saru jinkludu l-multimidja fiż-żewġ 
direzzjonijiet, ġbir ta’ aħbarijiet permezz tas-satelliti u aċċess għall-internet broad band. 
Żviluppi riċenti jinkludu l-użu ta’ sistemi ta’ MSS biex jipprovdu l-“backhaul” mill-inġenji 
ta’ l-ajru lejn l-art b’appoġġ għal komunikazzjonijiet mobbli fuq l-inġenji ta’ l-ajru (mobile 
communications on aircraft - MCA).

Fuq l-art, ħafna nħawi batew minn tfixkil fil-komunikazzjoni MSS minħabba l-preżenza ta’ 
siġar u bini, b’mod partikulari f’latitudnijiet għolja fejn is-satellita taf tidher pjuttost fil-baxx 
fis-sema, u għaldaqstant aktar vulnerabbli li tiġi mxekkla. Din il-problema tista’ tissolva 
permezz tal-ħolqien ta’ netwerk ta’ CGCs, li jirrepetu s-sinjali li jiġu trażmessi permezz tas-
satelliti.  Dan it-tip ta’ sistema ta’ CGC’s, li jistgħu jiġu stabbiliti b’mod sempliċi billi jiġi 
modifikat it-tagħmir 2G/3G eżistenti, tiftaħ il-possibilità ta' firxa usa' ta' MSS, inkluż it-
televiżjoni mobbli. 

Fuq il-bażi ta’ deċiżjoni ta’ l-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjonijiet (International 
Telecommunications Union - ITU) li allokat il-meded tal-frekwenzi tar-radju fir-reġjun ta’ 
2GHz (1980 -2010 MHz mid-dinja lejn l-ispazju u 2170-2200MHz mill-ispazju lejn id-dinja) 
għall-użu permezz ta’ sistemi li jipprovdu MSS, il-Kummissjoni Ewropea adottat, fi Frar 
2007, Deċiżjoni li l-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli dawn il-meded ta’ 
frekwenza għal approċċ armonizzat għall-MSS. L-Istati Membri qablu li jċedu d-drittijiet 
nazzjonali tagħhom dwar l-allokazzjoni ta’ l-ispektrum minħabba li l-MSS iħallu marka 
(footprint) satellitari kbir, li jagħmilha diffiċli li tiġi evitata l-interferenza fost il-fruntieri 
nazzjonali. Barra minn hekk, strateġija armonizzata għall-MSS tevita l-frammentazzjoni tas-
suq intern, u joħloq il-possibilità li t-teknoloġija Ewropea ssir kompetittivà b’mod globali, fl-
ispirtu ta’ l-aġenda ta’ Liżbona. Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ Frar 2007 madankollu 
għarfet li l-Istati Membri kienu se jżommu d-dritt li jagħtu awtorizzazzjoni għall-operat ta’ 
CGC fit-territorji tagħhom.

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ Frar 2007 stabbiliet li għandu jkun hemm approċċ 
armonizzat għall-MSS, iżda ma stipulatx kif għandhom jiġu magħżula u awtorizzati l-
operaturi ta’ l-MSS ta’ l-UE. Minħabba li għad m’hemmx mekkaniżmu li diġà jeżisti għat-
twettaq ta’ dan it-tip ta’ proċess ta’ għażla u awtorizzazzjoni, tinħtieġ Deċiżjoni tal-Kunsill u 
tal-Parlament skond Artikolu 95 tat-Trattat. Id-Deċiżjoni dwar l-MSS hi speċifika u sui 
generis. Huwa tajjeb li l-għażla u l-awtorizzazzjoni tas-sistemi ta' l-MSS qed jiġu trattati 
b'mod totalment separat mill-pakkett tat-Telekomunikazzjonijiet, li ser jagħmel riforma 
wiesgħa u ġeneralizzata tal-ġestjoni ta’ l-ispektrum ibbażata fuq il-prinċipji tan-newtralità tas-



PE398.276v02-00 20/20 PR\704255MT.doc

MT

servizz u tat-teknoloġija. B’kuntrast għal dan, id-Deċiżjoni attwali tinvolvi l-pass eżekuttivi 
ta’ l-għażla u ta’ l-awtorizzazzjoni tas-sistemi, wara li tkun saret deċiżjoni armonizzata dwar 
l-użu tal-meded tal-frekwenza 2GHz għall-iskop partikulari ta’ MSS. 

Ir-rapporteur tilqa’ bi pjaċir il-proposta tal-Kummissjoni, u b’mod ġenerali taqbel magħha. L-
emendi li qed tipproponi r-rapporteur huma riżultat ta' tħassib li ċerti elementi ta' l-għażla u ta' 
l-awtorizzazzjoni huma ta' natura politika aktar milli ta' natura purament teknika, u 
għaldaqstant m'għandhomx jiġu deċiżi permezz ta’ sempliċi komitoloġija. 

Fir-riżoluzzjoni tiegħu ta’ l-14 ta’ Frar 2007 bit-titlu “Lejn Politika Ewropea għall-Ispektrum 
tar-Radju” il-Parlament Ewropew għamel ċar l-impenn tiegħu lejn is-servizz ta’ interess 
pubbliku u ġenerali, u enfasizza l-importanza tat-tixrid tal-broadband u tal-
komunikazzjonijiet mobbli f’reġjuni rurali u anqas żviluppati.  Ir-rapporteur għaldaqstant 
ħadmet biex fit-test tad-Deċiżjoni tagħmel ċar l-enfasi u l-piż li qed isiru fuq, pereżempju, is-
servizz ta’ interess ġenerali u l-kopertura ġeografika pan-Ewropea. Barra minn hekk, ir-
rapporteur tipproponi li fejn hi proposta l-komitoloġija biex tiżdied mad-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-deċiżjoni, għandha tkun proċess ta’ komitoloġija bi skrutinju bi skadenza limitata għal 
xahar wieħed għal raġunijiet ta’ effiċjenza. 

Din id-Deċiżjoni toffri opportunità unika għall-fornituri Ewropej ta’ l-MSS sabiex isiru 
mexxejja dinjija f’suq globali li qed isir dejjem aktar kompetittiv, iżda din l-opportunità ser 
tintilef jekk il-proċess ta’ l-għażla u ta’ l-awtorizzazzjoni tas-sistemi ta’ MSS ma jiġux deċiżi 
b’mod immedjat. Fl-interessi taċ-ċittadini Ewropej u l-industrija Ewropea, ir-rapporteur 
tittama li l-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill se jaħdmu flimkien mill-qrib sabiex jiksbu 
ftehim bikri u fl-ewwel qari.
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